Concurso | Festival Terra Transmontana
“Casas Particulares da Zona Histórica: Melhor Decoração 2022”

NORMAS
1. Introdução
Integrada no Festival da Terra Transmontana, que decorre nos dias 22, 23 e 24 de julho,
na Vila de Mogadouro, esta iniciativa organizada pelo Município de Mogadouro,
pretende dinamizar as Casas Particulares tidas como adegas e tabernas participantes e
incorporar os visitantes no tema do Festival: “Mogadouro em Movimento: 750 anos de
História”.

2. Objetivos
- Melhor decoração: tem como objetivo potenciar um maior envolvimento; apelar à
criatividade dos participantes; incentivar a decoração das Casas Particulares apreciadas
como adegas e tabernas, tornando-as ainda mais atrativas integrando o visitante, no
tema que se pretende recriar.

3. Participação
- O Concurso destina-se a todos os representantes das Casas Particulares, “tabernas e
adegas” do Festival da Terra Transmontana.
- Os gastos despendidos pelo Participante no Concurso serão única e exclusivamente da
sua responsabilidade.
- A inscrição no concurso é gratuita.

4. Funcionamento
- As casas particulares inscritas no concurso são avaliadas pela sua decoração e pela
relação que mostram com o tema do Festival.
- A decoração deverá permanecer até ao fim do dia 24 de julho.
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5. Critérios
A decoração é avaliada de acordo com os seguintes critérios:
a) Criatividade/Originalidade;
b) Estética;
c) Apelo promocional à História de Mogadouro podendo esta ser retratada em diversas
formas sublinhando qualquer aspeto cultural, social, económico ou histórico marcante
da nossa história local.

6. Avaliação
- A votação será feita online, na página oficial do Festival Terra Transmontana desde o
dia 22 às 15h00 até ao dia 25 de julho às 15h00.
- Na ficha de inscrição para abertura de Casa Particular, que tem que ser entregue à
organização, deverá assinalar em local mencionado, se pretende participar no concurso.

7. Divulgação
- A divulgação do vencedor da melhor decoração será efetuada no dia 26 de julho na
página oficial do Festival Terra Transmontana.

8. Prémio
- Serão atribuídos três prémios:
1.º Prémio – 200,00€,
2.º Prémio – 150,00€,
3.º Prémio – 100,00€;
Todas as casas particulares não premiadas no concurso terão um prémio de
participação no valor de 50,00€;
- Todas as Casas Particulares inscritas no concurso receberão um diploma de
participação;
- Os prémios atrás referidos, serão entregues aos representantes das Casas Particulares,
no Gabinete da DECAST (Divisão de Educação, Ação Social e Turismo) em data e hora a
definir.
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9. Disposições Finais
- Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela organização.
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